Styrelsemöte i Spånga Företagareförening 2015-10-13.
Närvarande:
Tommy Elofsson Ica Supermarket
Jan Westerberg Baan Thai
Helen Berg Spångasläpet
Nicklas Bergsten Spånga Video
Kenneth Rosenqvist Svedbergs Bil
Ulrika Bergström Rika Kommunikation
Jan Mellquist Tapetrummet
Carin Ljung Spångabladet

På mötet diskuterades följande:
Tommy öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Ulrika presenterar sig själv och berättar om vår nya hemsida som hon
gjort www.spangacentrum.se
Tanken är att våra medlemmars logon ska finnas på första sidan och vara
”clickbara” så att man hamnar på respektive företags egna hemsida.
Ulrika har även utvecklat våra facebook & instagram konton och kommer
att göra ett utskick och informera om hur ni ska göra för att komma ut
med era budskap på våra gemensamma sidor.
Nicklas presenterar sig själv och informerar om att han fått mer tid över
och kan vara behjälplig i vår förening. Nicklas kommer främsta att syssla
med att öka sammanhållningen, få fler medlemmar och fastighetsägare
som samarbetar mot samma mål ”ett ännu bättre Spånga” Nicklas som är
Spångabo från grunden och sedan lång tid tillbaka företagare i centrumet
och är den som har det största kontaktnätet i föreningen.
Tommy informerar styrelsen om att vi gjort en ansökan om bidrag från
stadsdelen om 70 tkr per marknad/år och väntar på svar om detta.
Ulrika berättar om Spånga Kulturskola som brukar spela på liknande event
i bl.a. Hässelby, vi har kyrkans körer som skulle kunna uppträda vid dessa
event, Janne M berättar om någon duktig soulsångerska från Södra Latin
som skulle kunna vara med och sjunga, vi jobbar vidare med det spåret
till våra kommande marknader.
Janne W & Tommy har haft möten med stadsdelen och Everled för
ytterligare julbelysning i centrummet. Värsta Allé, Parkeringen och
gångstråket upp till vårdcentralen kommer att få olika belysningspunkter.
Priset för detta är ca 200 tkr varav staden betalar hälften och resterande
ska Företagareföreningen betala, det har dock flaggats om att staden kan
stå för en större del även detta år.
Innan belysningen ska tändas så skickas info till Ulrika om detta för att
spridas till vår hemsida och sociala medier.

Vad gäller julmarknaden så är det som vanligt Kim som är marknadsgeneral, anmälningar görs till spanga.julmarknad@outlook.se
Janne W sprider infon vidare till Ulrika, skolar, sociala medier samt
affischerar info om hur man bokar bord. Styrelsen önskar att vi kan få
mer julteman på marknaden och vi får alla fundera på hur vi kan uppnå
detta.
All info finns på vår Facebooksida Spånga Julmarknad.
Carin har med sig utskrifter om nästa Spångablad som kommer ut nu till
helgen den 17 oktober, som vanligt många trevliga artiklar och ett snyggt
nummer.
Janne W informerar om att Spångakalendern mer eller mindre är
fulltecknad, en liten ändring till detta år är att baksidan blir en sida med
kontaktuppgifter till alla annonsörer.
Styrelsen önskar att vi förlägger nästa årsmöte 17 eller 18 februari på 3
kockar, och att Andreas & Björne med band kan stå för
musikunderhållningen. Ann-Katrin föreslås leda vårt möte även detta år
och att vår nya ordförande i Stadsdelen Awed ska bjudas in.
Styrelsen föreslår också att de nya cheferna på Nordea & Handelsbanken
bjuds in på nästa möte och får presentera sig själva Nicklas sköter
kallelsen av detta.

Nästa styrelsemöte 2015-11-24.

Vid pennan,
Jan Westerberg, sekreterare

